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El Govern rectifica la llei de taxes judicials aprovada al novembre
El Consell de Ministres té previst aprovar , divendres 22 de febrer, un reial
decret llei pel qual es modifica la recent llei de taxes judicials, anticiparà els
beneficis de la nova llei de Justícia Gratuïta i retornarà els diners a els qui
hagin pagat taxes des de desembre.

+ INFO : http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Notas/Documentos/
NdP_modificar_ley_de_tasas.pdf

PER A QUAN UN ETIQUETATGE CLAR I SEGUR?
ACPB lluita de manera especial per la defensa de la
persona consumidora a l’àmbit alimentari. És per
això que l’escàndol que ha sorgit del etiquetatge de
diversos productes que tenen com a ingredient la
carn de boví ens preocupa sobre manera.
Reclamem que el Parlament Europeu realitzi una
investigació

a

fons

i

seriosa

per

depurar

responsabilitats sobre la manca de controls i quin és
el problema real que afecta al sector càrnic de la
Unió Europea. Si tal i com entenem tot ha estat fruit
d’un entramat per demostrar la deficient seguretat
en la traçabilitat dels productes que consumim, ens

PER A LA GENT GRAN

preguntem fins a on podrien haver arribat els
responsables del frau en qüestió. Encara que de
moment

“només”

sembla

que

és

tracta

d’un

problema d’etiquetatge perquè en els productes

La preparació i la cocció adequades dels aliments són
importants per mantenir una bona salut, especialment en la
gent gran. Amb l’edat, les defenses es poden debilitar; per

retirats no s’assenyala la presència de carn de cavall,

això és important extremar la higiene en la preparació dels

ens consta, que el pla aprovat per la Comissió

menjars i així evitar malalties.

Europea contempla analítiques per a detectar residus

Us facilitem el link al tríptic que ha publicat l’Agència de

de fenilbutazona ( un animal tractat amb aquest

Salut Pública de Catalunya

antiinflamatori

no

pot

entrar

en

la

cadena

alimentària).

http://www.saveva.com/domamAcsa/pub/acsa/html/ca/

Ens reiterem en la importància de gaudir d’un

dir3623/triptic_gent_gran_cat.pdf

etiquetatge complert, veraç i suficient que no deixi
dubte respecte de la naturalesa del producte i que
inclogui advertències relatives a les restriccions per a
determinats col·lectius.

AFECTATS GRUP ORIZONIA

http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/
mapa_web.shtml

Recomanem a tots els usuaris que tinguin productes
contractat amb el GRUP ORIZONIA que, per evitar
ensurts, es posin en contacte amb l’agència on l’han
contractat per tal de confirmar la situació del servei
contractat.
+INFO:http://www.consum.cat/
consumidors_i_consumidores/tinformem/orizonia/
index.html

DECRET 24/2013 SOBRE L’ ACREDITACIÓ DE LA VENDA DE PROXIMITAT
El 8 de gener del 2013 es va aprovar el Decret 24/2013 sobre l’acreditació de la venda de proximitat a Catalunya.
Aquest concepte defineix la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a
resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es fa en favor del consumidor o consumidora final,
directament (venda directa) o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària (venda en circuït curt), per part
dels productors o agrupacions de productors agraris.
Acollir-se a aquesta acreditació i exposar el logotip dona, a més del prestigi del distintiu oficial, el dret a gaudir de les
campanyes de promoció que faci el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM)
com l’edició de fulletons, publicitat a la web del DAAM...
La venda proximitat s’identifica amb un logotip, que indica:
El decret que regula aquest tipus de venda
El nom de la Generalitat de Catalunya
La modalitat de venda: directa o en circuit curt

Des de l’1 de febrer és possible adherir-se al sistema de venda de proximitat mitjançant la declaració única agrària
(DUN).
Les finalitats de tenir la acreditació son entre d’altres:
Establir un sistema d’identificació de les persones acreditades per realitzar la venda de proximitat per tal
d’informar-ne als consumidors
Que el consumidor es beneficií de la disminució del cost en el procés de trasllat, intermediació i venda
Contribuir a la consolidació del turisme rural i la restauració relacionats amb la venda de proximitat dels
productes agroalimentaris de Catalunya.
Podrem trobar els logotips (venda de proximitat de circuit curt i venda de proximitat directa) a agrobotigues
d’agrupacions de productors agrària, la pròpia explotació, mercats locals, fires, mercats, venda ambulant, a distància,
establiments minoristes, allotjaments rurals, establiments de restauració...

Ens fem ressò...
... El Consell de Consumidors i Usuaris acudeix al Defensor del Poble com a Alt Comissionat de les Corts Generals,
designat per aquestes per a la defensa dels drets compresos en el Títol I de la Constitució, perquè aquesta Institució
emeti un judici de constitucionalitat, tal com es sol·licitarà en la Suplica d'aquest escrit, i procedeixi a interposar
Recurs d'Inconstitucionalitat contra els articles 2, 4, 5, 6 i 7 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es
regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i de l’ Institut Nacional de Toxicologia i Ciències
Forenses, per afectar i vulnerar Drets Fonamentals constitucionalment reconeguts, exercint així les facultats que la
Constitució li atribueix, recollides en la Llei Orgànica 3/1981, de 6 d'abril, del Defensor del Poble, que desenvolupa
l'article 54 de la Constitució.
*Informarem de si aquest Recurs d’Inconstitucionalitat s´ha retirat tras la publicació de canvis en la llei de taxes aprobada pel
ministre de justicia el 21 de febrer

... Ryanair haurà d’indemnitzar a una passatgera a la qual va negar l'embarcament del seu fill menor per no portar
DNI ni passaport. El Jutjat del Mercantil nombre 1 de Còrdova va condemnar el passat 23 de gener a l'aerolínia a
abonar la quantitat de 692.4€ ( preu dels passatges que no va poder usar, dels passatges que va haver de comprar
mes 250€ de compensació)
ACPB seguirà lluitant perquè les autoritats competents comencin a sancionar a les aerolinies que vulneren els drets
dels passatgers amb clàusules abusives i que ignoren a la legislació espanyola.

... Un jutge condemna a Bankia per la venda de participacions preferents a un client malalt d'alzheimer
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNALES%20SUPERIORES%20DE%20JUSTICIA/TSJ%20Catalunya/NOVEDADES/Preferents.doc
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